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چکیده
اسناد روایات معرّف عناوین راویان و رابطههای بین آنان در نقل روایات هستند .شناخت راویان و
ویژگیهای مؤثّر در پذیرش یا ردّ اقوال آنان ضرورتی است كه برعهدۀ علم رجال قرار دارد .بر پایۀ چنین
رویکردی ،اسناد ،موضوع و محور علم رجال هستند .این مقاله درصدد تبیین نگرشی است كه اسناد را منبعی
از منابع این دانش معرفی میكند .محمّد بن علی اردبیلی در جامع الرّواة نخستین كسی است كه چنین نگرشی
به اسناد داشته است .از آمار حاصل از اسناد كتابهای متقدّم و سندهایی كه به صورت یکسان ،تکرار
شدهاند اطّلاعات مفیدی به دست میآید .از نتایج مهمّ این دیدگاه ،تمییز مشتركات و توحید مختلفات است.
با چنین نگرشی به اسناد ،شناسایی راویانی كه به سبب برخی محدودیتهای كتابهای رجال میسّر نبوده و
به تبع آن ،اعتبار اقوالشان با چالش مواجه شده است امکانپذیر میشود .بدین ترتیب ،شیوۀ مرسوم ارزیابی
حدیث كه متّکی بر تصحیح سندی است ،منحصر در اقوال رجالیان نمیماند و اطّلاعات اسناد نیز میتوانند
برخی كاستیها را جبران كنند.
واژگان كلیدی :علم رجال ،منابع رجالی ،اسناد روایات ،علم حدیث ،تمییز مشتركات ،توحید مختلفات.

 .1دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)T.Faegh@gmail.com /
 2.استاديار دانشگاه علوم حديثSahoseini14@gmail.com /
 .3استاديار دانشکده الهيات دانشگاه تهرانMirsadeghi@ut.ac.ir /
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 -9مقدمه
بخش عمدهای از احکام و آموزههای دین از روایات معصومان (ع) استنباط میشود .به دلیل
محروم بودن از درک مستقیم و بیواسطة ایشان همواره در کنار متون احادیث ،سلسله اسناد آن
هم لحاظ شده است .علما راه رسیدن به متن را «سند» نامیدهاند از آن جهت که برای (قضاوت
دربارة) صحت یا ضعف متن حدیث ،به آن اعتماد میکنند (مامقانی ،13۶3 ،ص .)12بدین جهت
است که شناخت سند در علم الحدیث دارای اهمیّت زیادی است.
از سوی دیگر وجود افراد متعدّد در میان راویان ،با درجات مختلفی از وثاقت ،احادیث را در
درجات مختلفی از قوّت و اعتبار قرار داده است .ازاینرو ،بررسی ویژگیهایی که در پذیرش یا
عدم پذیرش اخبار راویان مؤ ّثر هستند ،ضرورت یافته و شناخت احوال راویان از زمان متق ّدمان
در دستور کار محدّثان و فقها بوده است (ر.ک .مفید ،1413 ،ص /33س ّید مرتضی،1423 ،
ص /1۵3طوسی ،1411 ،ج ،1ص )141ـ موضوعی که در دورة متأخّران بیشتر مورد توجّه است.
از آنجا که اغلب جوامع حدیثی ،متکفّل معرفى راویان نشدهاند ،شناخت راویان و ویژگیهای
آنها و قضاوت دربارة اقوال ایشان از طریق منابع علم رجال یعنی کتب رجال و فهرست امکانپذیر
است .بر پایة این دیدگاه شناخته شده و مشهور ،اسناد تمام روایات میتوانند در علم رجال
بررسی شوند .شهید ثانی که از طلایهداران این دیدگاه محسوب میشود در خلال مباحث فقهی
و بررسی روایات ،با بررسی سندی نسبت به پذیرش یا ردّ روایات عمل کرده است (ر.ک .شهید
ثانی ،141۵ ،ج ،۶ص12٣؛ ج ،٣ص٣۵؛ ج ،12ص .)124این شیوه مورد پذیرش همة فقها و
محدّثان واقع شده و تاکنون ادامه یافته است.
در این دیدگاه ،ابتدا هویّت راویان و مصادیق خارجی آنان به درستی تعیین شده و آنگاه
داوری دربارة شخصیت آنها ،بر مبنای «جرح و تعدیل» و ویژگیهایی مانند «وثاقت» یا «ضعف»
آنان در نصوص رجالی انجام میپذیرد .بنابراین انتظار میرود کتابهای رجال و اقوال رجالیان،
تمام راویان را معرفی و دربارة آنها اظهار نظر کرده باشد؛ امّا سیری در کتب رجالی ،این امر را
نشان نمیدهد .از سوی دیگر ،شیوة تألیف جوامع حدیثی و نیز یادکرد راویان از مشایخ خود در
سلسله اسناد روایات به گونهای است که گاه ،هویّتشناسی راوی را دچار مشکل میکند .طبعاً
عدم شناسایی راوی ،مانعی جدّی برای ارزیابی قول اوست .سؤال این است که راهکار مناسب
برای رفع این اشکال چیست؟ آیا میتوان منابع دیگری برای جبران این کاستیها یافت؟ چه
منابعی در این زمینه ،کارایی لازم دارند؟ این منابع ،چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟
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محور اصلی این تحقیق ،پاسخ به سؤالات فوق است .این پژوهش بر این پایه استوار است
که هر چند رجوع به نصوص رجالی برای شناخت راویان ،لازم است؛ ولی این منابع ،همواره
نمیتوانند اطّلاعات کافی را در اختیار حدیثپژوه قرار دهند .ازاینرو ،بهکارگیری تمام منابع
معتبری که بتواند اطّلاعات مورد نیاز را برای شناسایی راویان فرا روی نهد ،ضروری است .از
جمله مهمترین مصادیق این منابع ،جوامع حدیثی و اسناد هستند.
اسناد روایات در حلّ پارهای از مشکلات پیشگفته ،کارآیی کافی دارند و میتوانند به عنوان
یکی از منابع تمیز مشترکات و توحید مختلفات مورد استفاده قرار گیرند .به عبارت دیگر،
همانگونه که کتابهای رجال ،ویژگیهای مؤثّر در پذیرش یا ردّ اخبار راوی ،طبقه و صاحب
کتاب بودن یا نبودن او را بیان میکنند ،اسناد روایات نیز میتوانند مع ّرف برخی از مشخصّات
راوی باشند تا در کنار اطّلاعات کتابهای رجال ،راوی و احوال او به درستی شناخته شود.
چنین رویکردی به اسناد روایات ،نخستین بار توسط محمّد بن علی اردبیلی ،مؤ ّلف کتاب
«جامع الرّواة» مطرح شد .ایشان برخی کاستیهای منابع رجالی مانند عدم ضبط اسامی تمام
راویان در کتابهای رجال را بیان و به کافی نبودن این وضعیت برای شناخت راویان اشاره کرده
است (ر.ک .اردبیلی ،بیتا ،ج ،1ص .)4وی بر این باور است که برای رفع چنین نقصی باید از
نام راویان و مرویعنهها استفاده کرد (همانجا) .او در کتاب خود که با تلاشی  2۵ساله نگاشته
شده ،چنین رویکردی را عملی کرده است .همچنین ،علمایی چون بحرالعلوم در «فوائد الرّجالیه»
و ابوالهدی کلباسی در «سماء المقال» در تکمیل اطّلاعات رجالی ،از اسناد بهره گرفتهاند .از
علمای معاصر آیت الله بروجردی در «جامع احادیث الشیعه» و آیت الله خویی در «معجم رجال
الحدیث» ،به تکمیل این روش پرداختهاند .بعد از ایشان ،آيةالله شبیری زنجانی ادامهدهندة این
روش است.1
اکنون با داشتن چنین رویکردی به اسناد و نیز با عنایت به آمار به دست آمده از اسنادی که
به صورت یکسان و پیوسته تکرار شدهاند ،میتوان اطّلاعات رجالی را تکمیل کرد و از آنها به
عنوان منبع معتبر برای شناخت راویان بهره گرفت.

 .1وی با تنظيم اسناد «دفتر اصحاب اجماع» ،زمينه چنين کاري را فراهم آورده است.
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 -2برخی موانع در مسیر شناسایی راویان
شناخت هویّت و تعیین مصداق راوی از مهمترین مسائل در عرصة حدیثپژوهی به شمار
میرود .کتب رجال و فهرست به عنوان منابع علم رجال باید بتوانند اطّلاعات کاملی را از هویّت
راوی و شخصیت روایی وی به دست داده و زمینة شناخت کامل او را برای اعتماد یا عدم اعتماد
به قول وی فراهم نمایند؛ امّا بررسیها نشان میدهند که این مسیر با موانع و دشواریهایی
روبروست که از علل مختلف ،ناشی میشوند.
از جمله علل این مشکلات میتوان به چینش متفاوت اسناد ،توسّط مؤلّفان جوامع حدیثی و
نیز تعبیرات مختلفی که راویان برای یکدیگر به کار بردهاند اشاره کرد .این امر گاه موجب عدم
شناسایی درست و دقیق مصادیق راویان در کتابهای رجال شده و نتایج نامطلوبی در پی دارد.
در ادامه به تفصیل به برخی از این موانع و پیامدهای آن اشاره میشود:

 -9-2اشتراک راویان در عناوین
از موانع شایع در تشخیص و شناخت راویان ،وجود اشتراک در عناوین چند راوی است؛
بدین صورت که در اسناد برخی از روایات ،اسامی ،القاب و کنیههایی وجود دارد که بین چند
راوی ،مشترک است .به حدیثی که یك یا چند نفر از رجال سندش همنام بوده و بین ثقه و غیر
ثقه مشترک باشد« ،حدیث مشترک» گفته میشود (مامقانی ،13۶3 ،ص.)۵1
بدیهی است که با تفاوت در وضعیّت وثاقت و ضعف راویان ،سند روایت صحیح یا ضعیف
میشود .در فائدة ششم «منتقی الجمان» چنین آمده است« :در بسیاری از اسانید روایی ،اسمهایی
دیده می شود که به طور مطلق و مشترک ،بین ثقه و غیر آن ذکر شده است .این امر با صحّت
حدیث منافات دارد» (صاحب معالم ،13۶2 ،ج ،1ص .)34به دنبال پدید آمدن این مشکل و
مجهول ماندن راوی ،برخی از روایات حتّی از جانب علمای برجسته ،کنار گذاشته شده است.
برای نمونه ،احادیثی که «مح ّمد بن قیس» در سند آن حضور دارد ،مستند حکم قرار نگرفته است
(ر.ک .شهید ثانی ،141۵ ،ج ،٣ص41۵؛ ج ،12ص .)124علّامه حلّی نیز در سخنی ناظر به سندی
که محمّد بن قیس در آن حضور دارد (ر.ک .کلینی ،13۶۵ ،ج ،1ص ،)13آن را به علّت «اشتراک»
نپذیرفته است (ر.ک .حلّی ،141۵ ،ج ،۶ص .)423این رویکرد از جانب علمای دیگر نیز دنبال
شده است (برای نمونه ،ر.ک .کرکی ،1411 ،ج ،12ص /4۵عاملی ،1412 ،ج ،۵ص /21همو،
 ،1413ج ،4ص /123سبزواری ،بیتا ،ج ،1ص 2۶ ،1و /34جزایری ،بیتا ،ص /2۶4بحرانی،
بیتا ،ج ،12ص /233صاحب جواهر ،13۶۵ ،ج ،1ص )113تا جایی که برخى فقهای معاصر و
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خبرگان حوزة حدیث نیز پدیدة «اشتراک» را مانع بزرگی برای مستند قرار دادن بسیارى از روایات
مىدانند (برای نمونه ،ر.ک .حکیم ،1424 ،ج ،14ص /31٣خویی ،13۶4 ،ص /22٣غ ّفاری،
 ،1413ج ،1ص .)121بنابراین ،بحث فوق از مهمترین و کاربردیترین مباحث راویشناسی و
سندشناسی است که با توجّه به وجود این روایات در جوامع روایی شیعه باید به رفع آن پرداخت.
در اینجا نمونهای از اشتراک در سند را بررسی میکنیم« :محمّد بن يحيی ،عن أحمد بن محمّد،
عن بكر بن صالح ،عن الحسن بن علي ،عن عبدالله بن إبراهيم( »...کلینی ،13۶۵ ،ج ،2ص.)121
کتابهای رجال نشان دادهاند که «محمّد بن یحیى» عنوانی مشترک برای چهار راوی متفاوت
است .طبق اطّلاعات رجال نجاشی چند راوی دارای این عنوان هستند که عبارتند از :محمّد بن
خزَّاز و محمّد بن یحیى المعینی (یا:
یحیى الع ّطار ،محمّد بن یحیى الْخَثْعَمِی ،محمّد بن یحیى الْ َ
المغیثی) .از میان این افراد محمّد بن یحیی عطار ،خثعمی و خزّاز ثقهاند درحالی که نسبت به
معینی هیچ توثیق و تضعیفى وارد نشده است .همچنین احمد بن محمّد عنوان مشترک براى چند
راوی است ،از جمله :احمد بن محمّد بن عبدالله ،احمد بن محمّد بن سعید (ابن عُقْدَه) ،احمد
بن محمّد السَّ ّیَاری ،احمد بن محمّد بن خالد البرقی ،احمد بن محمّد العاصمی ،احمد بن محمّد
بن عیسى الاشعری .در این گروه نیز ابن عقده ،زیدى و ثقه ،ابن خالد برقی و ابن عیسی اشعری
و ابن محمّد عاصمی ،امامی و ثقه هستند؛ ابن عبدالله مجهول است و نسبت به احمد بن محمّد
سیّاری هم تضعیف شدید وارد شده است.
برای شناخت این عناوین ،میبایست به رفع اشتراک پرداخت تا راوی ثقه از غیر ثقه بازشناخته
شوند و بتوان د ربارة سند روایت و اعتبار آن ،اظهار نظر کرد .چنانچه شناسایی راوی به درستی
انجام شود ،اشکالی در ارزیابی حدیث به وجود نمیآید؛ امّا اگر راوی ،شناخته نشود و در این
زمینه ،شبههای باقی بماند ،باید در عمل به آن روایت توقّف کرد (مامقانی ،13۶3 ،ص.)۵1

 -2-2تعدّد و پراكندگی عناوین یک راوی
وجود پراکندگی و تعدّد عناوین یك راوی از دیگر موانع شایع در تشخیص راویان است.
این اشکال که از آن به «توحید مختلَفات» تعبیر شده است و در جهت عکس «مشترکات» قرار
دارد  .دانستن این نکته ضروری است که برخی از راویان دارای اسامی ،القاب و کنیههای متعدّد
هستند که تنها برخی از آنها معروفاند .نیز توجّه به این نکته ضروری است که گاه در اسناد
روایی ،با عناوینی غیر مشهور همچون نام ،لقب یا کنیه کم بسامد به راوی اشاره میشود که
پیچیدگیهای این موضوع را دوچندان میکند.
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گاه نیز یك مؤلّف تنها از یکی از نامهای راوی در کتابش یاد کرده ،امّا مؤلّفی دیگر ،از نام و
عنوان متفاوتی استفاده کرده باشد .پیامد این امر آن است که در پارهای موارد ،مخاطب در نیابد
که این عناوین ،نامهای مختلف یك راوی است .برای نمونه ،کلینی از برقی با نام احمد بن محمّد
بن خالد (ر.ک .کلینی ،13۶۵ ،ج ،۶ص ) 314و شیخ صدوق با نام احمد بن ابی عبدالله (ر.ک.
ابن بابویه ،1413 ،ج ،4ص )42۶یاد کردهاند .در حالیکه در کتاب «محاسن» ،با عنوان برقی معرفی
شده است( 1ر.ک .برقی ،13٣3 ،ج ،1ص.)3
گاه در برخی کتب ،از یك راوی با اسم و در برخی دیگر ،با کنیه یا لقب یاد شده است؛ مثل ًا
گاه از احمد بن ادریس قمی با عنوان «ابوعلی الاشعری» نام برده شده (ر.ک .کلینی ،13۶۵ ،ج،1
ص )1۶1یا عبیدالله بن علی را با لقب «الحلبی» (ر.ک .همو ،ج ،4ص )3۵یا «الحلبی عبیدالله»
(ر.ک .شیخ طوسی ،13۶۵ ،ج ،۵ص )3۵٣آوردهاند .جمع نبودن تمامى عناوین یك راوى در یك
کتاب رجال و قرار نگرفتن ذیل فصلی واحد و پراکندگى آنها ،شناسایی راوی را با مشکل مواجه
میکند .چنانچه این مسأله نادیده انگاشته شود ،ممکن است به علّت نیافتن نام راویان در
کتابهای رجال ،عنوانی مهمل یا مجهول بر راوی بار شود.

 -3-2كمبود یا فقدان اطّلاعات در مورد برخی راویان
نبود ترجمة احوال یا فقدان اطّلاعات کافى از راوی در منابع رجالی ،از دیگر مشکلات
شناسایی راویان است .مروری در منابع رجالی نشان میدهد بسیاری از راویان احادیث ،فاقد
هرگونه توثیق و تضعیف هستند و دربارة شخصیت روایی آنها سکوت شده است (ر.ک .جدول
شمارة یك) .این اشکال ،زمانی جدّیتر میشود که بدانیم بسیارى از این راویان ،روایات زیادى
را نقل کردهاند .برای نمونه ،از اسماعیل بن َمرّار در کتب اربعه بیش از  222حدیث نقل شده
است؛ در حالی که کتب رجالى نسبت به او هیچ توثیق و تضعیفی گزارش نکردهاند .راوی دیگر،
محمّد بن اسماعیل بندقی نیشابوری است که تعداد روایات منقول از فضل بن شاذان به واسطه
او در کتب اربعه ،به بیش از  122حدیث مىرسد .وضعیّت رجالی او نیز به مانند اسماعیل بن
مرّار است .بنابراین علّت مجهول بودن برخی از راویان این است که دامنة توثیق و تضعیف در
کتابهای رجالی محدود است.

 .1البتّه دقيقاً مشخص نيست که چنين تعبيري از ناحيه خود برقي صورت گرفته باشد و احتمال يادکرد از برقي با
تعبير از جانب راوي کتاب ،منتفي نيست.
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از دیگر موانع شناسایی راوی در کتب رجال این است که به نام برخی از راویان ،از جمله
راویان کثیرالروایه ،در سرفصل جداگانهای اشاره نشده است .از این گروه ،میتوان از احمد بن
محمّد بن حسن بن ولید با حدود  432روایت نام برد .از بررسی اسناد ،این نتیجه حاصل میشود
که با این تعداد روایت ،قطع ًا مشایخ حدیث شیعه و رجالیان با آنها آشنایی داشتهاند .برای نمونه،
همین راوی ـ احمد بن مح ّمد بن حسن بن ولید ـ از مشایخ شیخ مفید بوده (فیض کاشانی،
 ،142۶ج ،1ص )2۵و شیخ مفید حدود  4٣درصد از روایات خود را از وی نقل کرده است (نرم
افزار درایه النور نسخه ،1/2مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی) .از آنجا که شیخ طوسی و
نجاشی هر دو از شاگردان شیخ مفید بودهاند ،ممکن نیست که در محافل درس شیخ مفید و
جامعة علمی آن روزگار ،نامی از فرزند ابن ولید نرفته و شاگردان شیخ با وی آشنا نبوده باشند.
شاهد این سخن روایاتی است که شیخ طوسی به واسطه استادش شیخ مفید ،از وی نقل کرده
است (ر.ک .طوسی ،13۶۵ ،ج ،1صص۶ـ.)1
همچنین ،گاه دیده میشود که مؤلّفان کتب رجال ،میراث حدیثی شیعه را از طریق راویانی
نقل کردهاند که در کتاب خود دربارة آنها توضیحی ندادهاند .نجاشی در موارد متعدّدی ،طریق
خود به کتب حدیثی را به واسطة ابوعبدالله بن شاذان از شاگردان احمد بن محمّد بن یحیی نقل
کرده است (ر.ک .نجاشی ،1421 ،صص 3٣ ،3۶ ،13و  )42تا جایی که وی را از مشایخ نجاشی
نام بردهاند (خویی ،1412 ،ج ،21ص)222؛ ا ّما دربارة شخصیّت آنها توضیحی نداده است.
ناشناس بودن شخصیت روایی این دو راوی برای نجاشی ،بعید به نظر میرسد .در عمل هم
محال است که طالب علم ،شخصی که نمیشناسد را به عنوان استاد برگزیند و بارها مطالب وی
را نقل کند .نکتة قابل توجّه این است که هیچ گونه طعن یا قدحی از جانب علما بر اسناد مشتمل
بر این گونه عناوین ،وارد نشده است؛ مثلاً دیده نمیشود که محدّثان تصریح کنند که راوی برای
ناقل خبر ،ناشناس بوده است.
میدانیم که در ارزیابی روایات بر اساس روش متأخّران که سند و اعتبار حدیثی راوی در آن
اهمیّت فوقالعادهای دارد ،ملاکها و معیارهای متفاوتی مبنا قرار گرفته است و گرایشهای
مختلفی در این زمینه وجود دارد .از جمله آنکه گروهی که روش سختگیرانهای در قبول روایات
در پیش گرفتهاند ،تنها عامل اعتبار روایت را خبر ثقه دانسته و وثاقت راوی را به وجود «نص»
یا «اجماع» رجالیان ،مشروط کردهاند (همان ،13۶٣ ،ج ،2ص )1۵3و هر خبری را که وثاقت
راویانش اثبات نشده باشد ،مردود میشمارند.
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با توجّه به آنچه گفته شد ،چنانچه برای شناخت یك راوی تنها به اطّلاعات و آراء رجالیان
اتّکا شود ،وضعیّت بسیاری از راویان ـ بویژه ،راویان کثیرالروایه ـ نامشخص میماند و حاصل
این رویکرد ،تقلیل درجة اعتبار احادیث منقول از این راویان و در نهایت کنار گذاشتن آن روایات
است .برای نمونه ،وضعیت رجالی «عمر بن حنظله» بر اساس این رویکرد ،مجهول است چون
نصّی بر توثیق او وجود ندارد؛ اگرچه شهید ثانی به وثاقت او گراییده و برای آن ،شش دلیل ذکر
کرده است (ر.ک .خویی ،1412 ،ج ،13ص .)21امّا آیت الله خویی با این توثیق مخالفت کرده
است (ر.ک .همانجا) .امروزه و با توجّه به قراین ،برخی او را در ردیف راویان بزرگی همچون
«محمّد بن مسلم» و «زراره» معرفی کردهاند (سند ،1422 ،ص .)2۵۶همچنین در دوران اخیر
ابراهیم بن هاشم از سوی برخی از علما ،در شمار بزرگان و ثقات به حساب آمده است
(بحرالعلوم ،13۶3 ،ص ،)443امّا نزد متأخّران ،به جهت اکتفا به نصوص رجالی« ،حسن و نه
صحیح» تلقّی شده است (غفّاری ،1413 ،ج ،1ص.)144
پس عدم توثیق صریح راوی در کتابهای رجال نباید دلیل عدم وثاقت و اعتبار وی از سوی
رجالیان تلقی شود (ر.ک .بروجردی ،142۵ ،ج ،3ص)231؛ زیرا در منابع رجال شیعه ،کتابی با
هدف معرفی تمام راویان و بیان وثاقت و ضعف آنها نگاشته نشده و منابع رجالی نیز حاوی
اطّلاعات محدودی هستند .جدول زیر به خوبی ،این محدود ّیت را به تصویر میکشد:1
جدول شماره یک
كتاب

راویان
تعداد راویان معرفی شده
تعداد راویان دارای توثیق،
تضعیف یا بیان مذهب
درصد از كل(تقریبی)

رجال نجاشی

فهرست شیخ طوسی

رجال شیخ طوسی

مجموع

13۶4

٣12

۵431

۶٣42

341

1٣۵

۵12

1٣4۵

%۶3

%22

%11

%21

آمار به دست آمده از این سه کتاب ،گویای آن است که تنها دربارة  21درصد از راویان در
زمینة مذهب ،وثاقت یا ضعف آنها ،اظهار نظر شده است .در رجال شیخ طوسی ،میزان توثیق و
تضعیف ،بسیار محدودتر از حدّ متوسّط این سه کتاب است .در این کتاب ،فقط دربارة 3/31

 .1آمار فوق ،از سوی نويسندگان فراهم آمده است.
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درصد از عناوین مطرح شدة راویان ،توثیق و تضعیف صورت گرفته است .این بدان معناست که
پیرامون  3۶درصد از عناوین راویان ،توثیق و تضعیفی بیان نشده است .تعداد این راویان نیز
چنان نیست که به راحتی ،بتوان در برابر روایاتشان توقّف نمود یا آنها را کنار گذاشت.

 -3ضرورت گسترش منابع رجالی
چنانکه میدانیم ،علم رجال از احوال راوی از حیث روایتگری او بحث میکند و این حیث ّیت
عبارت است از خصوص ّیاتی از راوی که در پذیرش یا عدم پذیرش قول او مؤثّرند ،و نه مطلق
احوال وی .بنابراین لزومی ندارد برای دستیابی به اطّلاعاتی در این زمینه ،تنها به نگاشتههای
رجالی و اقوال رجالیان در توصیف راوی منحصر بمانیم .اگر بتوان از راههای دیگری غیر از
توثیق لفظی و نص صریح رجالیان ،به قابل اعتماد بودن راوی دست یافت ،میتوان به جنبة
روایتگری او نیز اعتماد کرد و قولش را پذیرفت .از سوی دیگر ،باید توجّه داشت که اتّخاذ چنین
رویکرد انحصاری ،منجر به انسداد شدن باب علم رجال میشود ،در حالی که باور ما این است
که انسدادی در این علم ،اتفاق نیفتاده است؛ زیرا علم رجال ،علمی وجدانی است که از طرق
مختلف ،میتوان به آن ،دست یافت و چنانچه تلاش و تت ّبع گسترده در این راه صورت گیرد،
بسیاری از مجهولات ،قابل حل خواهند بود( 1سند ،1422 ،ص.)2۵1
در علم رجال همانند علم تاریخ ،رویکرد مورد وفاق آن است که نباید تنها بر اساس اعتماد
به یك متن یا چند نص به قضاوت پرداخت؛ بلکه باید نشانهها و احتمالات گوناگون را از منابع
متفاوت ،به دست آورده و در کنار یکدیگر گذاشت .آنگاه همانند محاسبة ضریب احتمال ریاضی،
نتیجه را به درجة یقین نزدیك گرداند و در نتیجه ،به گونهای حکم کرد که نقطه مقابلش ،احتمالی
غیرعقلانی باشد (همان.)2۵3 ،
هدف این است که بدانیم هر درجهای از کاشفیّتِ قرینه در کنار سایر قراین ،دارای ارزش
علمی است .به عبارت دیگر ،این رویکرد ،تأکیدی است بر داشتن نگاهی مجموعی در استنتاج
حال رجال و هر قرینهای به نوبة خود ،دلیلی بر آن محسوب میشود .همچنین ،توجّه دادن به
گسترش منابع رجالی و تعدّد آنهاست و نه اکتفا به نصوص کتب رجال ،چنان که در عصر حاضر
رایج است (همان .)12۶ ،از جمله منابعی که اطّلاعات مفیدی را میتوان از آنها استخراج کرد،
جوامع حدیثی و اسناد آنهاست .در اینجا برای بهره گرفتن از این اطّلاعات ،ابتدا با دیدگاههایی
که دربارة اسناد و کارکرد آنها وجود دارد ،آشنا میشویم.
 .1اين سخن به آيت الله بروجردي نسبت داده شده است (ر.ک .سند ،8420 ،ص.)257
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 -4دیدگاهها دربارۀ نقش و كاركرد اسناد روایات
دو دیدگاه کلّی دربارة اسناد جوامع حدیثی و نقشی که در پژوهشهای حدیثی ایفا میکنند،
وجود دارد ،دیدگاه نخست ،پیشینهای از قرون اوّلیه دارد؛ در حالی که دیدگاه دوّم سابقة زیادی
در حوزة حدیثپژوهی ندارد.

 -9-4اسناد ،به عنوان موضوع علم رجال
این دیدگاه اسناد جوامع حدیثی را به عنوان موضوع علم رجال معرفی میکند .موضوع علم
رجال شناسایی احوال راویان نظیر شناخت طبقه ،وضعیّت علمی و جرح یا تعدیل آنهاست.
بنابراین با بررسی وضع راویان ،اسناد روایات به عنوان محور و موضوع علم رجال قرار میگیرند.
بر پایة این دیدگاه که مشهور و مرسوم است ،اسناد تمام روایات میتوانند در علم رجال
مورد بررسی قرار گیرند؛ بدین صورت که ابتدا ،نام تك تك راویان اسناد به منابع رجالی عرضه
میشود و آنگاه ،ویژگیهایی را که در پذیرش یا عدم پذیرش اقوال آنان مؤثّرند جمعآوری و
تبیین کرده و در نهایت ،دربارة آنان قضاوت صورت میگیرد.

 -2-4اسناد ،در مقام منبع علم رجال
دیدگاه دیگر دربارة اسناد روایات این است که اسناد ،علاوه بر دارا بودن نقش پیشگفته،
منبعی از منابع علم رجال هستند .گفته شد که علم رجال اطّلاعاتی از جنبة روایتگری راویان ،در
اختیار قرار میدهد .چنانچه از این منظر ،به اسناد نگریسته شود ،درمییابیم که اسناد روایات نیز
حاوی اطّلاعاتی هستند که میتوانند خود از اثرگذارترین منابع رجالی باشند .برای نمونه ،اسناد
ترسیمکنندة سیرة عملی راویان در نقل و پذیرش حدیث هستند؛ بدین صورت که با استفاده از
نام یك راوی ،میتوان شیخ حدیث و کسانی که از وی روایت کردهاند را شناخت و احوال آنها
را به دست آورد (اردبیلی ،بیتا ،ج ،1ص .)3مؤلّف «جامع الرّواة» به عنوان نخستین کسی که
چنین رویکردی به اسناد دارد ،بر این باور است که چون رجالیان نام تمام راویان را در سر
فصلهای معیّن و مجزّا بیان و ضبط نکرده و در مواردی ،ذیل نام برخی افراد ،شاگردان آنها را
نام بردهاند ،این برای رسیدن به مطلوب کافی نیست (ر.ک .همان ،ج ،1ص .)4این مؤلّف بر
اساس چنین نگرشی به اسناد ،نام تمام راویان و مرویعنهها را به دست آورده و به این ترتیب،
طبقات راویان را مشخص ساخته است.
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همچنین این دیدگاه ،بر این باور است که در بررسی روایات یا گزارشهای رجالی ،باید به
استقلال یا عدم استقلال کتب و احتمال وقوع تحریف و اشتباه در آنها توجّه کرد؛ بدین صورت
که کتبی که از منابع قبلی ،نقل قول میکنند مستقل در نظر گرفته نمیشوند و برای اطمینان از
صحّت مطالبشان ،باید به منابع آنها رجوع شود .به عنوان مثال ،چنانچه روایتی از کتاب «تهذیب»
بررسی شد و آن روایت از «کافی» نقل شده باشد ،باید با مراجعه به «کافی» ،دو روایت را با هم
مقایسه و از صحّت متن ،اطمینان حاصل کرد .بدینسان ،ملاحظه میشود که در این نگرش،
بحث مأخذ و منبعشناسی اهمیّت دارد و اسنادی مورد استفاده قرار میگیرند که دست اوّل باشند.
پر واضح است که اسناد متأخّر همچون «وسائل الشیعه» در این بررسی ،کارآیی چندانی نخواهند
داشت .افزون بر این ،اسنادی چنین نقشی را ایفا میکنند که دارای ساختاری پیوسته و تکرار
زیاد باشند .در ادامه به ساختار اسناد و چگونگی بهرهگیری از آن ،اشاره میشود .اگرچه این
دیدگاه ،مخالفتی در پی نداشته ،ولی آنچنان که باید ،در پژوهشهای حدیثی فراگیر نشده است.

 -1استفاده از اطّلاعات ساختار اسناد
یکی از نکات بسیار مهم و کاربردی در این نگرش ،استفاده از ساختار اسناد روایات است.
منظور از ساختار اسناد ،چگونگی حضور راویان در اسناد روایات و نیز کمّیت و تعداد روایاتی
است که دو یا چند راوی از یکدیگر نقل کردهاند .بررسی اسناد روایات ،مشخص میسازد که
ساختار اسناد را میتوان به دو گونه ترسیم کرد:
دسته اوّل ،اسنادی هستند که تنها یك بار یا به تعداد کم ،تکرار شدهاند .به عبارت دیگر،
راویان این اسناد ،تنها تعداد محدودی روایت از یکدیگر نقل کردهاند .اگرچه این اسناد مانند هر
سند دیگری ،نشاندهندة چگونگی روابط بین راویان هستند ،ا ّما به دلیل اینکه در جوامع حدیثی،
به صورت مجموعهای تکرارشدنی نیستند ،از آنها نتایج مهمّی به دست نمیآید .به عبارت دیگر،
تعداد این اسناد آنقدر است که بتوانند در یك جامعة آماری مورد استفاده قرار گیرند.
در مقابل ،دستة دیگری از اسناد هستند که به تعداد زیاد ،تکرار شدهاند .بهعبارت دیگر،
روایات پرشماری را میتوان یافت که دو یا چند راوی آنها را از یکدیگر نقل کردهاند .اسناد این
روایات مجموعهای پرتکرار ایجاد میکنند به گونهای که میتوان آنها را در یك جامعة آماری
بررسی کرد و از نتایج مهمّی به دست آورد؛ نظیر سندى که صاحب کتاب رجال تا «راوى مترجم»
ذکر مىکند و به آن «طریق» گفته میشود.
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برای نمونه ،حمّاد بن عثمان از عبیدالله حلبی در کتب اربعه ،بیش از هزار روایت نقل کرده
است .جستجو در اسناد نشان میدهد که عبارت «حمّاد بن عثمان ،عن عبید الله الحلبی» در
حدود  12۶بار تکرار شده که از این رابطة پرتکرار ،میتوان دادههایی به دست آورد و بر اساس
آنها ،استدلال کرد .مثلاً در اسناد زیادی ،تنها عنوان «حمّاد» یا «الحلبی» آمده که ممکن است
حدیثپژوه در تشخیص آنان ،دچار مشکل شود که آیا مراد از «حمّاد» ،حمّاد بن عثمان است یا
حمّاد بن عیسی .مشکل بزرگتر وقتی نمود پیدا میکند که بدانیم الحلبی یك شخص نیست،
بلکه عنوان یکی از خاندانهای بزرگ شیعه است که راویان مشهوری داشته و امکان روایت
کردن حمّاد از برخی از افراد این خاندان وجود داشته است .ا ّما با توجّه به قاعدة مربوط به اسناد
با تکرار زیاد و براساس آمار حاصل از آن ،میتوان به شناخت صحیح راویان دست یافت .به
این ترتیب ،علاوه بر اطّلاعات ترجمهای به دست آمده از کتب رجال ،میتوان از اطّلاعات آماری
به دست آمده از اسناد نیز بهره برد.
نکتة مهم این است که در روابط اسنادی ،هرچه آمار به دست آمده از راویان بیشتر باشد،
حت رابطه بین دو یا چند راوی ،بیشتر است؛ زیرا در موارد تعدّد روابط تکراری،
احتمال ص ّ
امکان این که تحریف و اشتباهی رخ داده باشد ،بسیار کم است .نتیجة دیگری که از این آمار به
دست می آید این است که چنانچه در مقابل نتایج حاصل از این اسنادِ تکرار شدنی ،سندی با
بسامد بسیار کم وجود داشته باشد ،نمیتواند در تغییر نتیجه ،اثری داشته باشد.
از دیگر سو ،صحّت رابطههای کمتکرار در صورتی که بر خلافشان ،قرینهای از اسناد با تکرار
زیاد وجود داشته باشد ،با تردید ج ّدی روبروست .دربارة این موضوع ،قاعدة «ارجاع موارد نادر
به موارد شایع» به کار گرفته میشود .این قاعده بر اساس قوانین آمار و احتمالات و با توجّه به
این مسأله مطرح میشود که احتمال تحریف و تصحیف در موارد شایع ،بسیار ضعیفتر از موارد
نادر است (شبیری ،13٣۵ ،ج ،1ص.)3۵٣

 -1رفع موانع شناسایی راویان با استفاده از اطّلاعات اسناد روایات
برای بهرهمندی بیشتر از میراث حدیثی بر جای مانده ،ناگزیر به برطرف نمودن موانعی چون
«مشترکات» و «مختلفات» هستیم .توجّه به سبب بروز این مشکلات ،میتواند راهگشای حل آنها
باشد .در اینجا به تفصیل به هر یك اشاره خواهد شد.
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 -9-1تمییز اشتراک
اشتراک در نام راویان ممکن است به واسطة عوامل متعدّدی حادث شود .مهمترین عامل
اشتراک ،اختصار در عنوان راویان است .اکثر مؤلّفان تنها برای یك بار و آن هم در ابتدای متن
کتاب نام کامل راوی را در سند ذکر میکردند؛ امّا در ادامه بر اساس آنچه قبلاً به طور تفصیلی
ذکر کرده بودند ،بدون آنکه گمان برند به سند لطمهای وارد میشود ،روش اختصار را
برمیگزیدند ،امّا هنگامیکه این اخبار به کتابهای دیگر منتقل شده و ترتیبی غیر از ترتیب کتاب
اوّل پیدا میکرد ،اخبار بر حسب موضوع و مضامینشان تقطیع شده و در ابواب مختلف جای
می گرفتند .در این میان ،ناقلان به این امر توجّه نداشتند که اختصار در اسناد با گذشت زمان و
قطع ارتباط با کتابهای اوّلیه ،آسیبهای جدّی بر سلسله سند وارد ساخته و کار را بر مخاطب
متأخّر سخت کرده است (ر.ک .صاحب معالم ،13۶2 ،ج ،1ص.)34
در بررسی اسناد دیده میشود که اختصار به گونههای مختلف ،گاه در اسامی راویان و گاه
در القاب یا کنیههای آنها رخ داده است .برای نمونه احمد بن محمّد بن عیسی الاشعری به
صورت «احمد بن محمّد» (ر.ک .کلینی ،13۶۵ ،ج ،1ص ،)113سلیمان بن داوود المنقری با
عنوان «المنقری» (ر.ک .طوسی ،1332 ،ج ،1ص ،)2۶4حسن بن علی بن فضّال التّیمی به «ابن
فضّال» (ر.ک .همان  ،13۶۵ ،ج ،1ص )141و ابراهیم بن نُعَیم الکنانی با عنوان «ابوالصبّاح» (ر.ک.
کلینی ،13۶۵ ،ج ،٣ص )٣1یاد میشوند.
به طور کلّی ،اشتراک را میتوان از علایمی مانند لقب ،کنیه ،نام پدر یا اجداد ادنی ،اوسط یا
اعلی ،شیخ حدیث ،شاگردان ،امامی که از ایشان روایت شده یا شهر و دیار راوی یا زمان زندگی
وی تمییز داد (مامقانی ،13۶3 ،ص .)۵1از دیگر راههای رفع اشتراک توجّه به نوع چینش اسناد
در جوامع حدیثی است .برای نمونه ،چنانچه بدانیم ساختار کلّی اسناد در کتاب «کافی» ،به
صورت ذکر کامل سند بوده و با نام مشایخ کلینی آغاز میشود ،بسیاری از مشترکات نیز تمیز
داده میشود .از سوی دیگر ،آشنایی با تعابیری که مؤلّف از راویان داشته در حل این مسأله مهم
است؛ مثلاً روایاتی که در کافی با نام «علی» آغاز شده ،علی بن ابراهیم بن هاشم ،از مشایخ کلینی
است و حدود هفت هزار حدیث یعنی 31درصد از روایات کافی از طریق ایشان نقل شده است.
علی بن ابراهیم نیز عمده روایات خود را ـ حدود  ٣۶درصد ـ از طریق پدرش ،ابراهیم بن هاشم،
نقل کرده است؛ علاوه بر علی بن ابراهیم ،علی بن محمّد علان الکلینی (دایی کلینی) و علی بن
محمّد بن عبدالله ابیالقاسم بنعمران (بُندار) نیز از اساتید کلینی هستند .کلینی از علی بن محمّد
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علان حدود  ۵٣2روایت یعنی  2/۵درصد و از علی بن محمّد بن عبدالله ،حدود  222روایت
یعنی کمتر از  1درصد نقل کرده است.
با وجود آنکه احتمال می رود کلینی روایتش را از هر سه نفر فوق دریافت داشته باشد ،امّا
باید توجّه داشت که کلینی همواره از این دو استاد خود ،با عنوان «علی بن محمّد» یاد کرده
است .پس ،نام علی گرچه بین این دو نفر ،مشترک است امّا با توجّه به سند روایات و مشایخ
این افراد ،اشتراک بین آنها نیز رفع میشود؛ بدین صورت که اگر روایت از احمد بن محمّد بن
خالد یا ابراهیم بن اسحاق ،نقل شود ،مراد ،علی بن محمّد بن عبدالله بُندار است و اگر روایت
مروی از صالح بن ابیحمّاد یا سهل بن زیاد آدمی باشد ،مراد علّان الکلینی است.
بندار نیز همانند علی بن ابراهیم ،روایاتی از پدرش نقل کرده است .بنابراین ،در رابطة «علی
عن ابیه »...احتمال روایت از بندار به وجود میآید .امّا همانطور که گفته شد ،کلینی هیچگاه نام
علی را به صورت مطلق برای دو شیخ حدیث خود با نام «علی بن محمّد» به کار نبرده و همواره
تعابیری به کار برده است که آن دو از علی بن ابراهیم متمایز باشند .در روایت علی بن محمّد
بندار از پدرش نیز همواره با تعبیر «بندار» یا «علی بن محمّد بن عبدالله» او را از علی بن ابراهیم
متمایز کرده است؛ اگرچه تعداد روایات علی بن محمّد بندار از پدرش نسبت به تعداد روایات
علی بن ابراهیم از پدرش ،بسیار کمتر است .بنابراین همیشه مراد از عبارت «علی بن ابراهیم عن
ابیه» ،علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم است.
مثال دیگر «محمّد بن یحیی» در ابتدای اسناد کافی است .اگرچه این عنوان مشترک به نظر
میرسد ،ولی با توجّه به ساختار کتاب کافی ،وی محمّد بن یحیی العطار یکی از مشایخ کلینی
خ مشایخ کلینی که
است که حدود  2۵درصد از روایات کافی ،از اوست .همچنین ،در طبقه مشای ِ
وی با یك واسطه ،از آنها روایت نقل کرده عنوان «احمد بن محمّد» بین احمد بن محمّد بن
عیسی الاشعری و احمد بن محمّد بن خالد البرقی مشترک است .از آنجا که شیخ حدیثی محمّد
بن یحیی العطّار ،اشعری است ،در نتیجه تنها مصداق این عنوان به احمد بن محمّد بن عیسی
الاشعری است؛ در حالیکه در بعضی از روایات ،این عنوان به برقی اطلاق شده و به جای آن نام
احمد بن محمّد بن خالد البرقی آمده است (ر.ک .کلینی ،13۶۵ ،ج ،2صص ۵23 ،1٣۶و .)۵۶3
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جدول شماره دو
تعداد

رابطه
محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد

2۵۶٣

محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد بن عیسی

٣۶3

محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد بن خالد

۶

بررسی اسناد ،نشان میدهد که  33درصد از مصادیق این عنوان مربوط به اشعری است و
تنها  2/1درصد مصداق برقی را شامل میشود .اگرچه از احمد بن محمّد بن خالد به احمد بن
ابی عبد الله هم تعبیر شده و هر دو عنوان هم جزو عناوین پر تکرار هستند؛ ولی رابطة «محمّد
بن یحیی عن احمد بن ابی عبدالله» در اسناد کافی وجود ندارد .پس مصداق این عنوان مشترک
در سندی که کلینی با یك واسطه از او نقل حدیث کند ،منحصر به احمد بن محمّد بن عیسی
است؛ زیرا هر گاه ،یك راوی دارای عناوین مختلف باشد ،معمولاً ،افرادی که از وی ،روایت
کرده باشند با سایر تعابیر هم از او یاد میکنند.

1

گاه اشتراک ،در بخشی از سلسله سند دیده میشود؛ به عنوان مثال ،در برخی از اسناد عنوان
ابوبصیر در رابطة «حماد ،عن حریز ،عن ابیبصیر» مشترک است .در بیشتر روایات ،عنوان
«ابوبصیر» مطلق آمده که بین تعدادی از راویان مشترک است .2برخی فقها ،اطلاق در عنوان او را
سبب اشتراک دانسته و روایات مرویّعنه را ضعیف تلقی کردهاند (ر.ک .شهید ثانی ،141۵ ،ج،11
ص /4۶3عاملی ،1412 ،ج ،۵ص .)21علّامه شوشتری بر اساس نظر علمای متقدّم و متأخّر،
مصادیق این عنوان را هشت تن ذکر کرده و در نهایت آن را تنها بین دو راوی ،یعنی لیث بن
البَخ َتری المرادی و یحیى بن أبی القاسِم ابوبَصیر الاسَدی المَکفوف ،مردّد میداند (ر.ک .تستری،
 ،142۵ج ،12ص .)3٣2سند روایت کتاب «مدارک» ،در «تهذیب» اینگونه آمده است« :علی بن

 .1با توجه به اينکه در رابطههاي کمتکرار اسناد ،قرينهای برخلافشان وجود دارد ،اصل صحّتشان مشکوک است؛
بنابراين ميتوان قرائني يافت که اين موارد کمتکرار را هم حمل بر احمد بن محمّد بن عيسي نمود .اثبات اين مسأله
نوشتهاي جداگانه ميطلبد.
 .2عنوان ابوبصير يکي از بحثانگيزترين عناوين مشترک بوده و رسالههاي متعدّدي دربارهاش نوشته شده است .از
بهترين آثار «رسالة عديمه النظير في احوال ابي بصير» از مهدي موسوي خوانساري (د8243 .ق) است (ر.ک .هوشمند،
 ،8314صص.)443-274
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الحسن ،عن حمّاد ،عن حریز ،عن أبی بصیر ،عن أبی عبدالله (ع)» (طوسی ،13۶۵ ،ج ،4ص.)23
اکنون ،به اطّلاعات به دست آمده از اسناد ،مراجعه میکنیم:
جدول شمارۀ سه
رابطه
حماد

حریز

علی بن ابراهیم
علی بن ابراهیم

آمار
4۵

ابوبصیر
حمّاد
حمّاد

حریز
حریز

ابوبصیر

ابی بصیر ،زراره ،محمّد بن مسلم

31
21

با توجّه به اطّلاع ات اسناد ،حریز همواره از طبقة اوّل اصحاب اجماع روایت میکند (ر.ک.
کلینی ،13۶۵ ،ج ،3ص .)۵23همچنین نوع پرسشهای راویان ،نشان دهندة جایگاه و درجة علمی
آنان است .مضمون روایات و پرسش های راویانی چون زراره ،فضیل ،محمّد بن مسلم و برید
متناسب با شأن فقهی ایشان است .شاگردان این افراد نیز فقیهانی به مانند اساتیدشان بودهاند.
شخصیّت علمی راویان ابوبصیر ،چون عاصم (کلینی ،13۶۵ ،ج ،3ص )41٣از ثقات جلیلالقدر
(نجاشی ،1421 ،ص ،)322ابنمسکان (کلینی ،13۶۵ ،ج ،۵ص )322از فقها و طبقة دوّم اصحاب
اجماع (کشی ،142۵ ،ص )31۵و حریز (شیخ طوسی ،13۶۵ ،ج ،4ص )23از فقهای مشهور و
صاحب کتاب فقهی معروف و معمول تا زمان نجاشی بوده است (نجاشی ،1421 ،ص .)144پس
به طور کلّی ابوبصیر از فقهای زمان خود به شمار میرفته است.
آمار کتب حدیثی نشان میدهد که علی بن ابی حمزه بیش از  332روایت از ابوبصیر نقل
کرده است .وی یار أبوبصیر یحیى بن القاسم بوده است (همان ،ص .)243عبدالله بن وضّاح از
یاران یحیى بن القاسم نیز حدود یك سوّم از روایاتش را از ابوبصیر نقل کرده است (همان،
ص .)21۵شعیب العَقَرقوفی نیز از راویان ابوبصیر و پسر خواهر وی میباشد (همان ،ص.)13۵
بر اثر تلفیق این دادهها با اطّلاعاتی که از رابطة حریز در اسناد به دست آمد ،میتوان به این نتیجه
رسید که منظور از عنوان مطلق «ابوبصیر» ،یحیی بن القاسم الاسدی است .همچنین ،با توجّه به
سخن کشّی در معرّفی طبقة اوّل اصحاب اجماع و تردید بین «ابوبصیر الاسدی» و «المرادی»،
مقصود از ابوبصیر« ،الاسدی» از فقهای اصحاب است و نه «المرادی».
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حال به این سؤال اصلی بازمی گردیم که علّت ذکر نشدن قیود تفصیلی برای این عنوان در
«حریز ،عن ابی بصیر» در کتب اربعه چیست؟ پاسخ این است که آمدن این تعابیر مطلق ،کاشف
از وضوح و شهرت مصداق ِعناوین ،نزد راویان و محدّثان آن زمان بوده است.

 -2-1توحید مختلفات
بیش از این ،گفته شد که «مختلفات» حالتی بر عکس «اشتراک» دارد؛ با وجود این برای رفع
آن ،مانند تمیز مشترکات ،اهتمام نشده است .شاهد این سخن ،کتابهای متعدّدی است که دربارة
مشترکات نوشته شده ،امّا در مورد مختلفات ،کتاب مستقلی به نگارش در نیامده است (ر.ک.
جلالی ،131٣ ،ص.)221
برای تشخیص مصداق راوی که دارای عناوین متعدّد است ،باید اصولی را در پیش گرفت.
اوّ لین اصل ،این است که ظاهر ًا به کارگیری عناوین متعدّد از یك راوی در اسناد ،روالی عادی
بوده است .گویی بنای مؤلّفان کتب حدیثی بر این نبوده که همواره ،از یك راوی ،با عنوانی واحد
در همه جا ،تعبیر کنند ،بلکه این تعابیر به سلایق ،عواطف و نوع ارتباط مؤلّفان ،بستگی دارد.
حتّی در یك کتاب مؤلّف ،چنین مبنایی وجود نداشته که از یك راوی ،تنها با یك تعبیر یاد شود.
اصل دیگر این که به هرگونه اطّلاعاتی که بتواند در تعابیر به کار رفته از راوی تأثیر داشته
باشد ،باید توجّه کافی داشت .از جمله باید اسامی راویان ،القاب و کنیههایشان را شناخت و بین
آنها تفاوت قائل شد؛ زیرا ممکن است از یك راوی در یك دسته از اسناد به اسم و در دستهای
دیگر با کنیه یا لقب ،نام برده شود .برای نمونه ،از راوی مشهوری مانند ابوحمزة ثمالی ،بیشتر با
همین عنوان یاد میشود که کنیة اوست ،امّا گاه تنها نامش یعنی ثابت بن دینار نیز در اسناد آمده
است (ر.ک .ابن بابویه ،1413 ،ج ،3ص .)۶1٣نمونة دیگر احمد بن ادریس است که گاه ،از او
با کنیهاش ـ ابوعلیالاشعری ـ یاد شده است (ر.ک .کلینی ،13۶۵ ،ج ،1ص.)1۶1
باید توجّه داشت که بعضی وقتها ،نام یك راوی ،لقب راوی دیگر نیز میباشد .به عنوان
مثال ،عنوان «سِندی» نام «سندی بن عیسی همدانی» و «سندی بن ربیع بغدادی» است (نجاشی،
 ،1421صص1٣۶ـ)1٣1؛ ولی «سندی بن مح ّمد» ،لقب راوی دیگری است و نه نام وی .نام
سندی بن محمد« ،أبان» است که در اسناد از وی به «أبان بن محمّد» نیز تعبیر شده است (همان،
ص .)1٣2گاه نیز یك راوی با عنوان شغلش معروف میشده است؛ مانند «بیّاع السابری» (ابن
داود ،13٣3 ،ج ،1ص« ،)2٣1بزّاز» (همانجا)« ،تمّار» (برقی ،13٣3 ،ص )1و «طحّان» (نجاشی،
 ،1421ص.)2٣
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یکی از نتایج تمیز اسم از لقب این است که برخی القاب شخصیاند و ربطی به قبیله ،شغل
یا شهر راوی ندارند .مثلاً ،عنوان «الحلبی» برای راوی ،لقبی مشهور است که برای تشخیص
مصداق آن به اسم خاصی نیاز داریم .برخلاف عنوان «سِندی» که اگر ندانیم این عنوان ،یك لقب
است ،هرگز به دنبال اسم وی نخواهیم بود .گاه با تمیز دادن اسم از لقب ،میتوان به اتّحاد
مصادیق پی برد .برای نمونه ،در سند یك روایت« ،عبدالرّحمن بن مسلم» حضور دارد (ر.ک.
طوسی ،1414 ،ص -)۶۵2عنوانی که در تعداد اندکی از اسناد روایات آمده است .ابتدا به نظر
می رسد که او راوی مشهوری نیست؛ امّا دانستن این نکته که لقب این راوی مشهورتر از نامش
بوده و این عنوان ،همان نام اوست به تشخیص مصداق راوی کمك میکند .از این راوی ،اغلب،
با لقب «سعدان» (بن مسلم) یاد شده است .اسم او عبدالرّحمن بن مسلم أبوالحسن العامری
(نجاشی ،1421 ،ص )133و از راویان معروف است که در بیش از  112سند از اسناد کتب اربعه،
حضور دارد.
باید توجّه داشت که تعدّد کنیهها و القاب در مورد اشخاص ،امری طبیعی است و هر فرد
میتواند به تناسب شغل ،محل کار ،قبیله ،نسبت ولایی و  ...ملقّب به القاب مختلفی باشد؛ ولی
تعدّد اسم در مورد یك شخص ،نادر است .گاه لقب افراد بر اساس «نسبت ولایی» آنها بوده
است؛ به این معنا که چون خود فرد یا یکی از پدران وی آزاد شدة قبیلهای خاص بوده ،او یا
خانوادهاش را به آن قبیله منسوب می کردند ،مانند ابواحمد محمّد بن ابی عمیر الازدی که از
موالی قبیلة أزد است (طوسی ،بیتا ،ص.)424
توجّه به طریق و اطّلاعات مربوط به ترجمة احوال در روشن نمودن مصداق راوی از اهمیت
زیادی برخوردار است؛ به عنوان مثال ،در یك طریق ،آمده است« :و ...عن جدّه ابراهيم بنهاشم،
عن أبي أحمد الأزدي ،عن عبدالصمد بن بشير( »... ،شیخ طوسی ،13۶2 ،ص )۶۵2که با توجّه به
آنچه گفته شد ،مراد از ابوأحمد الأزدی« ،محمّد بن ابی عمیر» است .علاوه بر این ،روایات بسیاری
که ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر و او از عبدالصّمد بن بشیر العُرامی ،نقل کرده مؤیّد این
ادّعاست.
گاه نیز برای شناسایی مصداق راوی ،باید از شناخت مشایخ و شاگردان او ،بهره گرفت .برای
حسَ ْينِ ْبنِ َسعِيدٍ  ،عن َفضَالَه ( »...شیخ
مثال ،در سند روایتی ،آمده استَ « :سعْدٌ ،عن أبيجعفر ،عن الْ ُ
طوسی ،13۶۵ ،ج ،2ص ،)1۵1امکان اتّحاد عنوان ابی جعفر با احمد بن محمّد بن عیسی اشعری
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و نیز احمد بن محمّد بن خالد برقی وجود دارد ،زیرا هر دو از مشایخ سعد بن عبدالله قمی و
مکنّی به ابوجعفر هستند.
در ترجمة احوال حسن بن سعید اهوازی نیز آمده است که هر دو از راویان میراث حدیثی
حسین بن سعید هستند؛ ولی در طریقی که مورد اعتماد اصحاب بوده سعد بن عبدالله فقط راوی
از ابن عیسی است و نه ابن خالد (نجاشی ،1421 ،ص .)۵3از سوی دیگر ،در کافی ،از ابن خالد،
تعبیر به احمد بن ابی عبدالله هم شده است .هر دو عنوان پرتکرار هستند ،ولی هرگز به عنوان
تفصیلی و اختصاصی ابنخالد ،تصریح نشده در حالی که در تمام موارد ،به عنوان تفصیلی ابن
عیسی تصریح شده است .پس تمامی روایاتی که با رابطة «سعد ،عن ابیجعفر» آمده ،منظور
احمد بن محمّد بن عیسی اشعری است (ابن داود ،13٣3 ،ص .)۵۵۵امّا از سعد به واسطة ابن
خالد ،تنها یك روایت وجود دارد که در امالی شیخ صدوق از حسین بن سعید اهوازی نقل شده
است (ر.ک .ابن بابویه ،13۶2 ،ص.)2٣1

نتیجهگیری
گرچه مهمترین راه شناخت راویان ،مراجعه به اطّلاعات به ثبت آمده در کتب رجالی است؛
امّا گاه اطّلاعات لازم و کافی دربارة راویان از این نصوص به دست نمیآید و در نتیجه ،راوی به
درستی شناخته نمی شود .همچنین اسامی مشترک برخی راویان یا عناوین متعدّد یك راوی در
اسناد جوامع حدیثی ،هویتشناسی راوی را دشوار ساخته و روایات او از درجة اعتبار ساقط
میشود .برونرفت از این چالش جز با گسترش دادن منابع شناخت امکانپذیر نیست .در این
مسیر بهرهگیری از هر منبع مکتوب معتبر که بتواند اطّلاعات مورد نیاز را برای شناسایی راویان
فرا روی نهد ،مغتنم است .یکی از این منابع ،اطّلاعات و آمار به دست آمده از اسناد احادیث
است که میتوانند مکمّل اطّلاعات کتب رجال باشد .بر این اساس ،بهرهگیری از اسناد روایات
که خود موضوع علم رجال است ،راهکاری مناسب برای رفع موانع پیشگفته معرفی شد .نتایج
حاصل از بررسی ساختار اسناد روایات ،استخراج اطّلاعات و نیز تحلیل آنها بر اساس قوانین
آماری ،روشن میسازد که این دستاوردها ،مکمّل اطّلاعات کتب رجال بوده و در «تمییز
مشترکات» و «توحید مختلفات» راهگشا هستند.
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 .32ـــــ؛ نهاية المرام في شرح مختصر شرايع الاسلام؛ به کوشش مجتبي عراقي ،قم :دفتر انتشارات اسلامي8483 ،
ق.
 .33غفاري ،علي اکبر؛ شرح و تعليقه بر الفقيه من لا يحضره الفقيه؛ قم :دفتر انتشارات اسلامي 1413 ،ق
 .34فيض کاشاني ،محمّد محسن؛ الوافي؛ به کوشش ضياءالدين حسيني ،اصفهان :مکتبة الامام اميرالمؤمنين 8403 ،ق.
 .35کرکي ،علي بن الحسين؛ جامع المقاصد في شرح القواعد؛ قم :مؤسسه آل البيت لإحياء التراث 8488 ،ق.
 .33کشّي ،محمّد بن عمر؛ رجال؛ به کوشش ميرداماد استرآبادي و مهدي رجايي ،قم :مؤسسه آل البيت 8405 ،ق.
 .37کليني ،محمّد بن يعقوب؛ الکافي؛ تهران :دار الكتب الإسلامية 8335 ،ش.
 .31مامقاني ،عبدالله؛ مقباس الهداية؛ تلخيص :علي اکبر غفاري ،تهران :جامعه الامام الصادق 8339 ،ش.
 .39مفيد ،محّمد بن محّمد بن نعمان؛ خلاصة الايجاز؛ قم :کنگره شيخ مفيد 8483 ،ق.
 .40موسوي خوانساري ،مهدي بن حسن؛ رسالة عديمة النظير في احوال ابي بصير؛ معرف مهدي هوشمند ،ميراث
حديث شيعه ،دفتر 8314 ،83ش.
 .48نجاشي ،احمد بن علي؛ فهرست اسماء مصنفيالشيعة (رجال)؛ قم :انتشارات جامعه مدرّسين8407 ،ق.
 .42نرمافزار دراية النور ،نسخه ،8/2مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي.

